
 

 

CABAS søger afklaringskonsulent til vores 
afklaringsenhed.  
Genopslag.   
 
 
CABAS søger en kompetent, dynamisk og selvstændig afklaringskonsulent pr. 01.01.  
2021 på 37 timer. Du skal have en ligeværdig samarbejdsform, være omstillingsparat, 
fleksibel og har gode kommunikationsevner. CABAS afklaringstilbud er målrettet 
Jobcentrets borgere, fra henholdsvis sygedagpenge, fleksjob og aktivitetsparate 
borgere. 
 
Du kommer til at have et tæt dagligt samarbejde med din kollega, som også er ansat 
som afklaringskonsulent. I vil sammen, varetage arbejdsopgaver tilknyttet 
afklaringsenheden. Jobbet kræver stor selvstændighed og du skal kunne trives i en 
travl hverdag, hvor det er vigtigt, at holde overblik, samt kunne arbejde med mange 
forskelligartede opgaver.  
 
Et jobafklaringsforløb strækker sig som udgangspunkt over 13 uger – det er 
individuelt for den enkelte borger og aftales i samarbejde med sagsbehandleren. 
Forløbet skal bruges til, at få afklaret borgerens funktionsniveau og arbejdsevne i 
forhold til, at kunne varetage et arbejde. CABAS har en bred vifte af forskellige 
beskæftigelsestilbud, hvilket gør det muligt, at vælge et tilbud, som giver mening for 
borgeren. 
 
Som afklaringskonsulent vil du endvidere have et tæt samarbejde med borgere, 
jobcentre, arbejdsgivere samt øvrige relevante samarbejdspartnere, som for 
eksempel mentorer eller lignende.  
 

Eksempler på arbejdsopgaver i hverdagen:  

x Planlægning og afholdelse af møder 
x Løbende opfølgning på borgerforløb 
x Samarbejde med arbejdsgivere på forskellig arbejdspladser 
x Løbende skriftlig dokumentation 
x Mundtlig og skriftlig kommunikation med diverse samarbejdspartnere   
x Relations- og motivationsarbejde 
x Vurdering af ressourcer og skånebehov 
x Udarbejdelse af slutevalueringsrapporter 

Vi forventer at du:  

¾ Er uddannet som ergoterapeut, pædagog eller socialrådgiver 



¾ Har solid erfaring med, at arbejde med borgere, som har komplekse 
problemstillinger 

¾ Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med fagprogrammet ”Nexus” 
samt arbejdet inden for beskæftigelsesområdet, men det er ikke et krav 

¾ Har erfaring med dokumentation – og er god til at formulere dig både på 
skrift og i tale 

¾ Har erfaring med rådgivning og vejledning 
¾ Har fokus på borgerens ressourcer – samt er god til at reflektere og 

observere 
¾ Kan arbejde motivationsskabende og progressionsfremmende  
¾ Kan trives i en hverdag præget af omskiftelighed og deadlines 
¾ Har erfaring, interesse og flair for at arbejde med socialfaglige 

problematikker 
¾ Besidder personlig gennemslagskraft og gode formidlingsevner 
¾ Kan arbejder systematisk, målrettet og helhedsorienteret 

Vi tilbyder:  
 

¾ Du bliver en del af en stor arbejdsplads bestående af 74 ansatte, som 
arbejder tværfagligt. Vi har højt til loftet, masser af muligheder, mange 
spændende udfordringer samt en hverdag, hvor du er med til at sætte det 
faglige niveau. 

¾ En velfungerende arbejdsplads med gode kolleger. Mulighed for personlig og 
faglig udvikling i relation til praksis og interesser.  

¾ Kollegial supervision med et anerkendende og coachende miljø.  
¾ Kommunale personalegoder. 

 

Din base vil være på Højvangen 11, 3060 Espergærde. Det er en forudsætning for 
ansættelsen, at du har egen bil til rådighed, da der må påregnes daglig kørsel mellem 
CABAS forskellige matrikler, jobcentret samt eksterne virksomheder. 
Kørselsgodtgørelse efter højeste takst. Løn efter gældende overenskomst. Der vil blive 
indhentet straffeattest for ansøger der påtænkes ansat og denne indgår i den 
afsluttende vurdering af en evt. ansættelse. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge, arbejdstiden ligger i tidsrummet 08:00 – 16:00 med 
ansættelse d. 01.01.21. Løn- og ansættelse sker i forhold til gældende 
overenskomst. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås på vores hjemmeside WWW.CABAS.dk 
eller ved henvendelse til funktionsleder Ricko Ginnerup: 49 28 48 02. Vi forventer, at 
du har læst vores hjemmeside inden en eventuel samtale. Ansøgningsfrist: d. 
08.11.2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d.13.11.2020, i 
tidsrummet 08:30 – 16:00.  
 

 
 


